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BREDABAAN 358

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28
Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

T. 03 633 09 88

 Bredabaan 1003
2930 Brasschaat

1 + 1

Premium 1+1
2de paar premium
progressieve glazen gratis

Celebrating
30 years

SLOTENMAKERĲ - VEILIGHEIDSDEUREN
KLUIZEN - TOEGANGSCONTROLE

(KOGELWEREND) STAALSCHRĲNWERK

INFO@TAKI.BE - WWW.TAKI.BE - 03/646.13.78 - BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT

€ 150 KORTING*

op alle veiligheidsdeuren
* actie geldig t/m 31 maart 2022

Bredabaan 1075 - Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 37 33   -   www.teletechnics.be

Meer helderheid,
meer kleur

GEZOCHT
fijnschilders

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, renovatie

SCHILDERWERKEN 
ANTONISSEN

T e l  0 4 7 5  5 6  9 7  0 6  w w w . s c h i l d e r w e r k e n - a n t o n i s s e n . b e

om samen in ons dynamisch team
stijlvolle schilderprojecten te realiseren

SHOWROOM: DI T/M ZA VAN 10.00 TOT 18.00 UUR

T. 03 652 02 09 | M. 0496 544 744 | Bredabaan 715, 2930 Brasschaat

info@lichtmeester.com | lichtmeester.com |           artanddesignbrasschaat

MEESTERLIJK IN BINNEN
& BUITENVERLICHTING

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!
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We vertrekken om 14u30 o.l.v gids aan het station in Heide 
en wandelen ong. 3u , exclusief stop in een cafeetje, met 
regelmatig stops en uitleg. De talrĳke sporen van Joodse 
aanwezigheid  huizen, hotels, synagoge worden tĳdens de 
wandeling toegelicht.
Prĳs : 5€ voor leden en 8€ voor niet leden . 
Inschrĳven bĳ : Dielens Lieve tel. tel 03 653 04 58 –
 gsm 0486 84 01 15.    voor 10 maart , max. 25 pers.
We spreken af om eventueel car pooling te doen om 
13u45 aan de parking van het kasteel van Brasschaat.
Samenkomst 20/3 om 14u15 aan station Heide.

D A V I D S F O N D S  B R A S S C H A A T

ZONDAG 20 MAART 2020 
JOODSE WANDELING IN HEIDE-KALMTHOUT.

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, 
organiseert volgende aanwerving met een selectieprocedure en aanleg van een werfreserve 
van 2 jaar (m/v):

AFDELINGSHOOFD  
BIBLIOTHEEK
• Niveau A1a-A3a 
• Contractueel 
• Voltijds 
• Onbepaalde duur

functie: Als afdelingshoofd bibliotheek ben je verantwoordelijk voor het initiëren, 
stimuleren, coördineren en begeleiden van het openbaar bibliotheekwerk.
De Brasschaatse bibliotheek is één van de grootste bibliotheken in de regio en beheert 
een indrukwekkende collectie aan literatuur en audiovisuele materialen. Daarnaast 
wordt actief ingezet op nieuwe ontwikkelingen in de sector, denk o.m. aan de uitlening van 
e-boeken, de inrichting van een ontmoetingsruimte, de installatie van een automatisch 
bibliotheeksysteem dat onbemande openingsuren toelaat, de organisatie van allerhande 
activiteiten en vormingen, de samenwerking met scholen,…

profiel: Masterdiploma (bij voorkeur in een sociale richting) gecombineerd met  
4 jaar ervaring in een leidinggevende functie – Affiniteit met de sector – Kennis van het 
bibliotheekwerk en bibliotheeklandschap in Vlaanderen zijn een meerwaarde.

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en 
vernieuwend bestuur met respect voor de work-life balans?

Ontdek dan alle profielvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job via 
www.brasschaat.be en klik door naar actueel/vacatures.

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 13 maart 2022.  
Bezorg ons naast je CV, een motivatiebrief, kopie van je diploma en een recent 
uittreksel uit het strafregister (max 3 maanden oud).

Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58
Open di. t.e.m. zat.: 9u30 - 18u

www.facebook.com/mrboo.opticiens mr-boo.bemrboo_opticiens

ALLE 
ZONNECOLLECTIES 

ZĲN GELEVERD!

De glazenwasser bvba

Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be

Goedkope containers 
voor groen afval, conife-
ren, enz. 0487/715 534

Te koop: golfartikelen 
clubs, sets, tassen, ma-
nuele trolleys aan zachte 
prijs. Tel. 03 272 14 90 
na 18u.

Tuinwerken Ronny Ka-
nora: aanleg, onderhoud, 
snoeiwerken, ontmos-
sen, verticuteren gazon. 
Vrĳblĳvende prĳsofferte. 
ronny.kanora@telenet.be, 
0477/306 423

Te huur : SPANJE. Re-
gio Murcia. San Caye-
tano. Huis voor 4 per-
sonen, 2 slpkm, 2 badk. 
Groot zwembad+kin-
derbad. 10 min rijden 
van strand San Javier. 
Nog vrij juni/juli/aug/
half sept. Info : Van Do-
ninck : +32 468 210 252 

Gezocht: oude polsuur-
werken of zakhorloges, 
mogen ook defect zijn. 
Tel. Peter 0496/433 007. 
Geef goede prĳs
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Zie ook www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
 03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
 03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
 03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 352
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.748.732.211 

Zo simpel kan het zijn.
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IS FAN
Net als 93%
van onze
klanten

Word ook fan
op argenta.be

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

 BTW incl. per toestel) 

Individueel uitmuntend.
Als duo onklopbaar.

De extraKlasse wasmachine en droogautomaat. 
Met prestatiegerichte en intelligente toptechno-
logieën. siemens-home.bsh-group.com/be

Breng de toekomst binnen.

extraklasse

Siemens Home Appliances

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen
Restauratieatelier 

Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

Schilderwerken binnen 
en buiten. 0486/766 847

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van 
gevaarlijke bomen, co-
niferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863

Alle terrasreparaties. 
Klinkers, tegels, natuur-
steen. 0491/883 597

Ambachtelĳ ke pralines, 
“La Praline”. Isabellalei 87, 
Ekeren tussen 15u-17u.

Verpleegkundige geeft professionele massage

praktijk in Brasschaat, Castel del Vinolei 11 
T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be

Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Massage vanuit mijn hart

Massage met 
een verbluffend resultaat

www.massagevanuitmijnhart.com

Goedk. verw. en afvoe-
ren van coniferen en ha-
gen. Gr. off. 0487/715 534

Tuinonderhoud, tuinaan-
leg, veel erv. Btw aanwe-
zig 0465/993 577

Caravan te koop ge-
vraagd: liefst in gde st. 
Mag oud zĳ n.  0495 529 527

FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 60-
70-80. Betaal beste prĳ s! 
GSM 0475/768 188

4de Algemene Kwis 
MB – De Italiaanse edi-
tie Zat 19 maart 2022, € 
18/ploeg (max. 6 pers) 
D’ouw Kerk, Lage Kaart 
644, Brasschaat Meer dan 
€ 2500 prijzen Brood-
jes met Ital. delicatessen 
Inschr.: martin.bevers@
telenet.be

Ramen en deuren incl. 
plaatsen pvc, alu, hout. 
Poorten, zonnewering & 
vliegenramen. Gratis off. 
0493/651 522
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Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soepen: 

Salades: 

- Wrap met rundscarpaccio, huisgemaakte pesto, 
 kerstomaatjes, rucola, groene aspergetips en 

- Rijstnoodlesalade met broccoli, edamame, knapperige

Warme Gerechten:

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 1 maart t.e.m. zaterdag 5 maart

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be, 
of op 03/645.05.12, of via info@patisseriecharlotte.be

naam en dag van afhaling. 

Beste Klanten, 
We zijn met jaarlijkse vakantie van zondag 06 
maart tot en met maandag 14-03, we zijn er 
weer vanaf dinsdag 15 maart.

Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be of in 
onze driemaandelijkse gratis brochure

 03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

MARTHA!TENTATIEF & JOHAN PETIT
NU HET NOG KAN

Woensdag 9/03 om 20u | Theater Hemelhoeve
UITVERKOCHT

Aan het woord Johan Petit, theatermaker en gelegen-

hart, over het leven, maar vooral over hoe hij zelf in 
dit leven staat.

LITERAIRE AVOND
KOEN PEETERS

Donderdag 10/03 om 20u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 5 euro / VVK 5 euro / KASSA 7 euro

Organisatie van vzw De Lezer 
en de Openbare bibliotheek

Koen Peeters houdt een geïllustreerde lezing over zijn 
romans ‘De mensengenezer’, ‘Kamer in Oostende’

en ‘De minzamen’.
“Koen Peeters schrijft meer dan boeken, hij schrijft 

een oeuvre. Hij verzamelt, verwijst, vult aan.” 
(Schrijversgewijs)

EMILE VERSTRAETEN IN DUO
Vrijdag 11/03 om 20u – Theater Hemelhoeve

VRIEND 12 euro / VVK 14 euro / KASSA 16 euro
Na jarenlang het podium te hebben gedeeld, kiest 
Emile nu resoluut voor een soloproject: de release 

van een EP met eigen songs. Met vrolijke, eigenzin-
nige nummers wil hij positiviteit in de wereld brengen. 
Het resultaat is vernieuwend, fris en speels. Of hoe 
iemand het na een try-out verwoordde: “Ik wist niet 

dat dit kon met een viool!”

WÖR 
OVER TORENS

Woensdag 16/03 om 20u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 12 euro / VVK 14 euro / KASSA 16 euro

Deze vijfkoppige band blaast nieuw leven en vooral 
energie in 18de eeuwse liedboeken en beiaardma-
nuscripten. Ongebruikelijke muziek in een hip en 

aanstekelijk kostuum. Steeds met het nodige
 respect voor de traditie, maar bruisend 

van artistieke originaliteit.

THOMAS JANSSENS & PETER DE GRAEF
DE PARADOX VAN BERTRAND RUSSELL

Zaterdag 19/03 om 20u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 14 euro / VVK 16 euro / KASSA 18 euro

Samen met Peter De Graef schrijft Thomas Janssens 
een nieuwe tekst voor een uitzonderlijke combinatie 
acteurs: Bill Barberis, Peter De Graef zelf en Tanya 

Zabarylo. 
Met Lucy’s leven als kapstok brengt Janssens een 

origineel verhaal over verstand vs gevoel; activisme 

irrationele buitenwereld vs eraan ten onder gaan.

© SaskiaVanderstichele

© Pepijn De Paepe

© Lucinde Wahlen

© Filip Claessens

STUDENTEN en/of

FLEXIJOBBERS
zondag  van 8 tot 13 uur

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

info@slagerĳrĳmenants.be

zoekt

L
Rijbegeleiding Krüger
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht u positief en 
voordelig. Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 89
Examenbegeleiding mogelijk € 89
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!
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Ben jij onze 
VIP-GAST?

INFORMATIEAVOND
donderdag 10 maart 19u30, 

inschrijvingen via website 

OPEN SCHOOL
zaterdag 23 april

14 - 18 uur 

VIP RONDLEIDING
We verwelkomen onze toekomstige leerlingen 1ste jaar graag samen

met de ouders voorafgaand aan de OPEN SCHOOL om 11u30.
We bieden jullie hierbij een exclusieve VIP-rondleiding en lunch aan.

Schrijf je in vóór 18 april via evenementen@ktabrasschaat.be

Prins Kavellei 98  -  2930 Brasschaat
T 03 651 55 71  -  www.ktabrasschaat.be
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www.uitvaartzorg-delelie.be

VOOR EEN UNIEK AFSCHEID EN 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Wij regelen uw uitvaart van A tot Z en helpen u 

Mogelijkheid tot laatste groet in ons eigen

Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat

Even kennis maken met Vief Brasschaat
Naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van Vief Bras-
schaat even een stukje geschiedenis. In 1991 nam Hugo 
Vanderbecken als kantoorverantwoordelĳ ke van de Libe-
rale Mutualiteit in Brasschaat het initiatief om een Liberale 
Bond voor gepensioneerden op te richten onder de naam 
LBG Brasschaat. Deze naam werd later op nationaal niveau 
veranderd naar Vief. De heer en mevrouw Van Maele wa-
ren van bĳ  de oprichting entousiast aanwezig en samen 
met mevrouw Silvia Spoelders en mevrouw Maria Strĳ bos 
vormden ze het eerste bestuur. Bĳ  de eerste bĳ eenkomst 
in de zaal van de Ivoren Bal op de Kaart waren er ruim 70 
personen aanwezig en was de trein vertrokken. Nadien was 
het lokaal van het Rode Kruis vele  jaren onze locatie. Na 
de afbraak van dit gebouw veranderde onze lokatie naar 
de refter van het GIB in de Door Verstraetenlei. Daar kan je 
met ons kennis maken woensdagnamiddag vanaf 14 uur, 
Het dertig jarig bestaan kon door de coronamaatregelen 
echter niet doorgaan en vond plaats donderdag 17 febru-
ari in restaurant Dennenhof in Brasschaat. Voor verdere 
inlichtingen kan u steeds terecht bĳ  onze bestuursleden:
Voorzitter Robert Wils: 0488148 762,  rjjwils@scarlet.be
Hugo Vanderbecken:
0485 39 89 19, hugo.vanderbecken@gmail.com

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE

NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

INBOEDEL 
OPRUIMING

van zolder tot kelder.
Huizen.
appartementen
Villa’s - magazijnen
Bij verkoop - verhuur
overlijden - echtscheiding 
bij faillissement bedrijf.

0484/429 232

D a k w e r k e n ,  r o o f , 
pannen herstellingen. 
0489/717 125

GRATIS opruimen van 
inboedels. Bel vrijblij-
vend 0478 536 719

Marbella: prachtig huisje 
te huur. 2 slpk, 2 bdk. 
0475/422 934

Te huur: vakantie Heist/
zee modern app. 1 slaapk. 
0486/142 015

Wij zoeken voor ons 
dak en renovatiebedrijf 
te Brasschaat iemand die 
wil werken, werk ziet en 
fysiek wel wat aankan. 
Geen hoogtevrees. Er-
varing is meegenomen, 
zeker als je kan metsen, 
is echter geen must. 
0475 846 851

Dame geeft compu-
ter-,smartphone-/tv, ta-
bletles aan huis, updates, 
windows 11, mail, foto’s, 
itsme, apps & printers 
instal l . , al le merken. 
0479/872 410

Goedkoop leegrui -
men van uw tuin, plan-
ten, hagen, enz. Gr. off. 
0487/715 534
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DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
In cafetaria en restaurant van de lokale dienstencentra is het nog 
steeds verplicht om een geldig Covid Safe Ticket te tonen. Het 
activiteitenaanbod blĳ ft onderhevig (aan wĳ ziging van) de corona-
maatregelen, en/of aan onverwachte afwezigheden. Wĳ  doen nog 
steeds ons uiterste best om een normale werking te garanderen.

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  ldc.mthh@brasschaat.be
Ma 28/2 om 14u: Bingo (inschrĳ ven verplicht)
Do 3+10+17+24+31/3 om 9u: workshop beren ‘hond of kat’; vooraf 
inschrĳ ven; eur18/stuk
Vrĳ  4+18/3 om 9u30: zentangle
Do 10+24/3 om 9u30: PC club
Do 10+24/3 om 13u: Samana Bezigheidsclub
Vrĳ  11+25/3 om 9u30: mandala
Ma 14/3 om 14u: gezelschapsspellen en smul: fruitvlaaikes!
Di 15/3 om 9u30 (deuren om 9u): vaderdagontbijt; eur12/pp; 
inschrĳ ven vóór 9/3
Do 17/3 om 13u30: muziekquiz ‘Vlaamse liedjes’; vooraf inschrĳ ven
Di 22/3 om 10u: koffi eklatsch ‘De Smaken van Toen’ in Biboase; 
gratis, wel inschrĳ ven
Ma 28/3 om 14u: Bingo
Di 29/3 om 13u30: namiddagfi lm in de Polygoon - ‘First Cow’
Di 29/3 om 14u: bloemschikken, thema ‘Pasen komt eraan’
Do 31/3 om 13u30: marktboetiek Hilde - iedereen welkom, geen 
aankoopverplichting

Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Vrĳ  4/3 en 11/3 om 13u: bĳ eenkomst chronisch zieken
Di 8/3 om 14u: infomoment HerstelAcademie SaRa
Een herstelacademie voorziet een open cursusaanbod rond diverse 
thema’s die te maken hebben met mentaal welzĳ n. Inschrĳ ven kan 
via antwerpen@herstelacademie.be of op 03 380 38 83.
Do 10/3 om 13u30: infosessie assistentiewoningen Balderhof
Di 15/3 om 13u: cybercafé - een groep leerlingen van het Gemeen-
telĳ k Instituut Brasschaat komt naar hier om al je vragen te beant-
woorden over laptop-smartphone-tablet, graag inschrĳ ven vóór 8/3
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Ma 28/2 om13u30: Naald en draad
Woe 2+16+30/3 om 10u:  Engelse conversatie - groep A
Di 8/3 + Woe 9/3 om 13u30: 2-daagse workshop ‘Android smart-
phone leren gebruiken’
Woe 9+23/3 om 10u: Engelse conversatie - groep B
Do 10/3 om 9u30: workshop ‘WhatsApp leren kennen’
Vanaf 10/3 op donderdag om 14u: Nieuw - Franse conversatie 
(minimum aan kennis is gewenst)
Do 10/3 om 14u: Carnaval-bingo (op voorhand inschrĳ ven)
Di 15/3 vanaf 13u: digi-spreekuur (reserveer een half uur voor 
1-op-1-hulp)
Woe 16/3 om 13u30: opfrissen/vragen stellen over Windows10
Vrĳ  18/3 om 14u45: Slow Down - Nieuw: schrĳ f tĳ dig in met aankoop 
van 5-beurtenkaart.

Voor meer informatie neem je best contact op met het diensten-
centrum van je keuze. Haal zeker een DC-nieuws op of vraag de 
online-versie aan. Zo blĳ f je op de hoogte van de activiteiten in onze 
3 lokale dienstencentra.

mu daeng Thai Take away Brasschaat

www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00

Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

I
info@saniwheels.be

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳ dens uw renovatiewerken

Sp. C. Brava te huur app. 
direct a. zee. Zwembad, 
tennis, privé, afgesloten 
parking, Tv Vl. hf. Direct 
v. eigenaar, vrij Pasen, 
zomer 2022. Tel. 03/663 
50 99, 0474/914 422 , 
0473/757 768

Schilderw., gypr., lam., 
All, sorten bezet. schilder-
kl. Gr. pr. off. 0467/327 615

Ik zoek gratis spullen 
v. rommelmarkt, Gratis 
ophaling 0485/300 437

1e verd. 1 
slpk, liv., kk, badk. + dou-
che, kl. terr. rustig pers. 
Wĳ k Kaart. voor 1 rustig 
persoon, niet roker. Tel. 
0497/917 161 - 
03/651 85 75

Zaaien van nieuwe ga-
zons en herstellen van 
oude gazons. Gr. off. 
0487/715 534

Goedk. afbreken van uw 
tuinhuis, garage en afvoe-
ren. Gr. off. 0487/715 534

Alle schilderwerken bin-
nen & buiten, veel erv. Ne-
derl. talig 0487/ 740 335

D a k h e r s t e l l i n g e n 
alle daken, dakgoten. 
0489/717 125

garage €80 Pau-
welslei met elektriciteit. 
0496/069 251

Vrouw zoekt poetswerk, 
babysit . Engelstal ig. 
0465/996 296

EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043
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Film/fotonamiddag vzw De Gambiavrienden
Naar jaarlĳkse gewoonte geeft vzw De Gambiavrienden 
haar eerste film/fotonamiddag te Schilde.  Afspraak op 13 
maart 2022 in de “WERF 44, schoolstraat 44, 2970 Schilde. 
Doorlopende vertoning van film en foto’s van onze missie 
in november 2021. Start vanaf 13 u tot 18 u. Drank en hapje 
aan zeer democratische prĳzen en ten voordele van het 
goede doel.  GRATIS Inkom. Iedereen is van harte welkom. 
Maak kennis met onze projecten in Gambia. Verdere info via 
mail: patrick.devos5@telenet.be en telf nr 0495/93 19 69

Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat. In 
deze lezing vol hoop vertelt Filip Lardon helder en bevat-
telĳk hoe de wetenschap zeer snel terrein wint en stilaan 
de ziekte inhaalt.  Met zĳn kankeronderzoeksteam gaat hĳ 
voortdurend op zoek naar nieuwe inzichten in het ontstaan, 
de groei en de behandeling van tumoren.
Filip Lardon is vicerector van de Universiteit Antwerpen, 
hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde en Gezond-
heidswetenschappen UAntwerpen en diensthoofd van het 
Centrum voor Oncologisch onderzoek.  Hĳ is auteur van 
boeken waaronder “Naar een wereld zonder kanker?” en 
“Kanker.  Inzichten en vooruitzichten”. 
Meer info over deze lezing op onze website www.davids-
fondsbrasschaat.be 
Toegangsprĳs: In voorverkoop € 12; DF-leden € 8; <25 jaar 
€ 4 (aan de kassa € 2 extra).
Inschrĳven: via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of 
bĳ Ria Keysers (03 652 12 86)

D A V I D S F O N D S  B R A S S C H A A T

NAAR EEN WERELD ZONDER KANKER.
HOE WETENSCHAP DE ZIEKTE OVERWINT

D O O R  F I L I P  L A R D O N  -  D I N S D A G  8  M A A R T  2 0 2 2  O M  2 0  U U R

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

Te huur: extra brede au-
tostnplts Hofstraat 32-34. 
€90/mnd 0479/381 137

Gezocht huur appt. 
Centr. Brassch. 2/3 slks 
(min 100m²) lift, goed 
epc, geïsoleerd en ge-
luidsarm, garage, terras. 
E-mail naar ik_verkoop@
msn.com

Te koop gevraagd: 2 
de h. aanhangwagen, 
mag werk aan zĳn. Geen 
geremde 0492/263 118

Zoekt u een loodgieter, 
ook voor kleinigheden. 
Bel Koen 
03/663 60 79 

Te huur: 1 slpk app. Veld-
str. 17. zicht op grote bin-
nentuin. 0479/381 137

V O L W A S S E N E N A T E R L I E R  ’ T  K R A T J E  V Z W  V L I E G T  E R  T E R U G  I N !

CURSUSSEN AQUAREL EN OLIEVERF & ACRYL

Na een érg lange pauze gaat het volwassenenatelier 't Kratje er terug invliegen.
Vanaf dinsdag 8 maart beginnen onze cursussen Aquarel en Olieverf & Acryl ook 
opnieuw.
Omwille van de geldende coronaregels, laten onze lokalen maar een beperkt aantal 
cursisten toe.

C U R S U S S E N   P E R I O D E  M A A R T  -  A P R I L  2 0 2 2
Aquarel dinsdagavond van 19u30 tot 22u00

 Lesgever: Guido Torfs - Bĳdrage € 48

Olieverf en acryl dinsdagavond van 19u30 tot 22u00 

 Lesgever: Mieke Jacobs - Bĳdrage € 48
Inschrĳven: bĳ voorkeur via onze website www.kratje.be of via e-mail atelier@kratje.
be of via telefoon secretaris 03 663 37 14 of 0473 250 462
Voor de cursussen vragen we de deelnemers om vooraf in te schrĳven en te betalen 
op rekening IBAN: BE11 7331 6109 9448 t.n.v. Volwassenenatelier 't KRATJE vzw, 
Gasthuisstraat 7, 2990 Gooreind-Wuustwezel. Bĳ overschrĳving noteert u uw naam, 
de dag en de naam van de cursus of workshop. 
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Exclusive  Time Travel
Marokko - Frankrijk - Griekenland

Exclusive Time Travel
powered by DEFPARTS.COM

Inschrijving mogelijk voor:

Zuid-Frankrijk (hotel + VP) - 27/3/’22 tot 1/4/’22- € 1250,- pp

Zuid-Frankrijk (camp/lunch/diner) 26/5 - 31/5/’22 - € 995,- pp exclusive.time.travel@gmail.com
+32 485 757 808 - www.exclusive-time.com

ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

MYRIAM VAN HONSTE
T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

Brasschaat Bruncht!
Een brunch, een gezellige ontmoeting in een 

aangenaam kader met
fairtrade- en streekproducten.. 

Spek en eieren - chili con/sin carne - verse 
broodjes & croissants -  slabuff et - hesp en kaas

fruit - pastasalades - dessertenbuff et
frikadellenkoek met  krieken,

vegetarische en veganistische salades.

Koffi  e, thee en water zijn inbegrepen.
Dranken fruitsap, cava, rode & witte wijn,

bieren verkrijgbaar aan democratische prijzen.            

Zondag 27 maart 2022 van 11 tot 14 uur
d'Ouwe Kerk,  zaal Tijl,  Lage Kaart 644 

4-15 jaar: € 9           +15 jaar: € 16 

Inschrijven:
Stuur een mail naar Brasschaat2012@outlook.com 
met vermelding van je naam, het aantal personen
aan €9 en aan € 16 én stort het verschuldigde 
bedrag onmiddellijk op het rekeningnummer 
van Brasschaat 2012:  BE23 0682 3209 8391 met 
volgende vermelding "inschrijving Brasschaat 

Bruncht + uw naam".

AANKOOP ALLE 
AUTO’S & MOTOREN
Benzine, diesel alle 
jaartallen. Vlotte en 
correcte afhande-
ling bĳ  u ter plaat-

sen of bĳ  ons te 
Brasschaat. Oude of 
nieuwe wagens met 
of zonder keuring. 

Vader  0475/259 740
 & Zoon 

0478/601 515

Goedkoop vellen van 
bomen en afvoeren, gra-
tis off. 0487/715 534

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: be-
zetting, gyproc, parket, 
schilderen, afbraakwerk. 
Nederlandstalig. Gratis 
Gratis prĳ sofferte. Refe-
renties. Tel. 0496/084 168 
- 0496/637 978

leegmaken 
van 

huizen
Sterfgevallen, kelder, 

zolder, garage, 
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0484/429 232

Hallo we zĳ n een gezin 
die een oppas zoekt 
voor onze 2 kinderen 
(jongen 10 jaar, meisje 3 
maand) oppas haalt hun 
van school/ creche en 
brengt ze naar huis. Bellen 
naar 0489 306 305 papa 
of 0488 586 721 mama

Te huur: gelĳ kvloers ap-
partement De Aard 115 
Brasschaat, 900€, garage, 
2 slpk, groot terras, vrĳ , 
tel. 0470/313 126 

LP’s, singles ik koop 
collecties jazz, pop tot 
klassieke cd’s, strips, boe-
ken, boeken, hifi  installa-
ties, pick ups, fi lmposters 
verzamelingen. 
0475/376 496

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Pool-
se mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be

Elektriciteitswerken 
gr. & klein, depannage, 
herst., verl. 0498/289 024
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JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw 
 A3-A4 DI 66 kw 
BMW 316 I 90 kw 
 520 D 120 kw 
CITROEN C1 1.4D 40 kw 
 C3 1.4 54 kw 
FORD Fiesta 1.2I 60 kw 
 KA 1.3 44 kw 
MERCEDES C-E 220D 85 kw 
 E 200 110 kw 
OPEL Astra 1.4 81 kw  
 Corsa 1.3 55 kw  
VW Golf 1.4 77 kw 
 Passat 100 kw 

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

In park De Mik in Maria-ter-Heide woont Gonda Celis. 
Deze kranige weduwe van wĳ len Leo Nelen fungeert 
als parkwachter van het domein. Ze kent de vele die-
ren die in de vĳ ver en het park verblĳ ven allemaal.
Gonda kwam 38 jaar geleden met Leo in de woning 
in het park terecht. Ze is eraan verknocht geraakt. Elke 
dag staat ze om 6.30u op om de dieren te voederen. 
Ze kĳ kt na er geen zieke dieren zĳ n. 
“Veel mensen komen hier elke dag wandelen. Kinde-
ren zĳ n verzot op de watervogels. Sommige wande-
laars komen ’s ochtends met hun fototoestellen om de 
opvliegende reigers te spotten. Iedereen vindt dat de 
dierenpopulatie rust geeft. Met de drie zwarte zwanen 
heb ik een speciale band. Ze zĳ n vier maanden op 
“hotel” geweest in het Vogelopvangcentrum bĳ  Mar-
cel Peeters. Dat was nodig omdat er hier grote wer-
ken in en rond de vĳ ver waren. Toen ze terugkeerden, 
herkenden ze mĳ n stem meteen. Loslopende honden 
blĳ ven wel een probleem. Als ik dat zie, wordt ik boos. 
Er is al eens een zwarte zwaan doodgebeten”, zegt 
Gonda.
Achter de woning van Gonda bevindt zich nog altĳ d 
het atelier van Leo Nelen. Vandaag werkt Winke Be-
sard er. Winke is de dochter van de bekende Bras-
schaatse kunstenaar Hugo Besar en maakt zelf ook 
beelden. Het doet Gonda bĳ zonder veel deugd dat 
het atelier nog altĳ d een nuttige functie heeft. De twee 
dames komen goed overeen. 
Toen Gonda 38 jaar geleden met Leo in het park kwam 
wonen, deed het kasteel ernaast dienst als revalidatie-
centrum. Daarna heeft een tĳ dje te koop gestaan. Het 
is dan aan privépersonen verkocht. “Ik zie die mensen 
soms en ik moet zeggen dat ze hun deel goed ver-
zorgen. Ooit liep het hier eens vol met paparazzi. De 
dochter des huizes zou zich verloofd hebben met de 
huidige Nederlandse koning Willem-Alexander. De 
fotografen boden me zelfs geld om hen langs achter 
zicht te bieden op het kasteel. Dat doe je toch niet. 
Uiteindelĳ k is die verloving niet doorgegaan”, aldus 
nog Gonda.

Uurwerkbatterĳ tjes ver-
vangen: Juwelier Denys 
& C . Bredabaan 246, 
Brasschaat. 03/430 20 83 
www.denys-co.be

Gebed aan het H. Hart: dat 
het H. Hart van Jezus aanbeden, 
gezegend en geheiligd wordt 
door heel de wereld in de eeu-
wen der eeuwen, amen. Zeg 
dit gebed 6x. p.d. ged. 9 dgn 
en uw gebeden worden ver-
hoord, zelfs indien dit onmog. 
lĳ kt. Vergeet niet het H. Hart te 
danken met de belofte dit ber. 
te public. vr. de bekomen gunst. 
Dank. a. H. Hart v. de bekomen 
gunst. Y.M.

Ik koop alles van Nin-
tendo, Sega, Playstati-
on. Ook oud speelgoed, 
(oude) strips, verzamel-
objecten allerhande, cu-
riosa, memorabilia, enz... 
Kortom, hebt u iets leuk in 
de aanbieding, geef me 
een seintje: 0487 365 100

Gevraagd: ALLE WA-
GENS jong & oud, met 
of zonder technische con-
trole. Erkende handelaar! 
T 0476/74.91.78.

Opruimen van omgewaai-
de bomen door storm-
schade. 0487/715 534

Te huur: gooreind, 
app 1e verd. woonk, 
keuk., berg, badk., 
2 slaapk., app., wc, 
garage, €680/mnd, 
0475/939 802

Onbalans hormonen
vaak reden van ge-
wichts-  en gezond-
h e i d s p r o b l e m e n . 
www.mĳ nlaatstedieet.com

Te huur: appartement 
2de verd. Rerum Novar-
umlei 16 Brasschaat, 2 
slpk. Groot terras, garage, 
onm. vrĳ , € 900. 
Tel. 0470 313 126

BEZOEK ONZE
WEBSITE
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PARKBODEACTUEEL
Alle info over deze activiteiten 
op uitinvlaanderen.beinBrasschaat

WATER IN DE TUIN
Vlaco-lesgever Imar Clous geeft  je 
kringloop-tips om je tuin weerbaar te 
maken in alle seizoenen.
Hemelhoeve zaal Born
8 maart, 20:00 - 22:00

Nood aan een buddy?

Brasschaatse 60-plussers die 
zich alleen voelen en weinig 
sociaal contact hebben, 
kunnen rekenen op een buddy. 

Een buddy is een vrĳ williger 
die zich belangeloos inzet voor 
Brasschaatse medebewoners. Hĳ  
of zĳ  komt bĳ  je thuis op bezoek, 
biedt een luisterend oor, doet 
een babbeltje doen, gaat samen 
met jou wandelen, rĳ dt ergens 
mee naartoe rĳ den als dit alleen 
moeilĳ k gaat …

Een buddy biedt geen praktische 
hulp zoals poetsen, de was, bood-
schappen doen ... Hiervoor zĳ n 
andere diensten beschikbaar.

Meer info en aanvragen
buddys@brasschaat.be
T 03 650 34 59

LITERAIRE AVOND 
KOEN PEETERS
Geïllustreerde lezing 
over zijn romans 
De Mensengenezer, 
Kamer in Oostende
en De minzamen.

Theater Hemelhoeve
10 maart, 20:00 - 22:00

EMILE & BAND - EIGENZINNIG MET
 VIOOL EN CONTRABAS
Emile zingt, speelt viool en laat zich 
begeleiden door twee violisten, een 
celliste en een contrabassist. Het 
resultaat is vernieuwend, fris en speels.
Theater Hemelhoeve
11 maart, 20:00 - 22:00

WORKSHOP: MAAK JE EIGEN JUWEEL
Maak je eigen juweel met de 
verloren-wastechniek.
Combidee
12 maart, 14:00 - 17:00

SPORTKRIEBELS VOOR SPECIALS
G-sportdag met dansen, basketballen 
en voetballen. Gericht naar jongeren 
met een verstandelijke handicap, ASS of 
psychische kwetsbaarheid.
Sport Vlaanderen Brasschaat
13 maart, 14:00 - 17:00

RETRODAGEN
Zin om zeven dagen lang te vertoeven 
in de jaren ‘50 tot ‘90 en ons speciaal 
tweedehands aanbod te ontdekken?
De Kringwinkel Brasschaat
12 maart, 10:00, tot 19 maart, 18:00

ZET MIJ EVEN OP PAUZE!
Een kind met AD(H)D opvoeden is een 
veeleisende taak. In deze reeks van 5 
avonden gaan we met jou op weg om 
meer greep te krijgen op de opvoeding 
van je kind.
Opvoedingswinkel Brasschaat
vanaf 14 maart, telkens van 19:00 - 22:00



Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

Tel : 03/575 56 77
info@dakambacht.be

Isolatiewerken
Dakvensters

Herstelling en onderhoud

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲ S
voor de volledige opruiming van kelder tot zolder van uw eigendom.

Snelle afhandeling, contante betaling!

            Gemeente Brasschaat
Lage Kaart 221: Rijwoning, glvl: hal, woonk., eetk., geïnst.keuken, badk. 
met lavabo & douche, apart wc, tuintje met tuinhuis. 1eV: 3 slpkrs, badk. 
met lavabo, wc, bad met douchewand. EPC: 567, Wg., Vg., Gmo

CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP

Al onze panden kan u bekijken op onze website: 
www.notaris-celis-brasschaat.be

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Zaaien van nieuwe ga-
zon en herstellen oude 
gazon. 0487/715 534

UW STOELEN WIEBE-
LEN of  GEBROKEN? 
Ambachtsman herstelt 
vakkundig uw houten 
stoelen en antiek. 0496 
390 423 

Te huur: Gooreind - 
staanplaats voor wagen 
in ondergrondse garage. 
0473 992 301

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782

Gezond afslanken, meer 
energie met Herbalife. 
0479/995 582

Tientallen cd’s te koop in 
goede staat jaren 50&60 
gsm: 0477/788 101

Gespecialiseerde voet-
verzorgster komt a. huis 
Agnieszka. 0484/949 951

Ik zoek werk: tuin, bezet-
ten, tegelen, schilderen. 
0470/975 891

Alle tuinwerken, snoei-
en, onderhoud. 
0474/453 834

Ik zoek werk tuin, schil-
deren, parket, bezetten 
€16/u. 0466/287 080
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Open op maandag t.e.m. donderdag: 08u-12u en 13u-18u  I  Vrijdag: 08u-12u en 13u-16u  I  Zaterdag: 09u-12u
Onderzeel 7 i.z. Bosduin, 2920 Kalmthout I  t +32 3 666 81 14 I  info@tilborghshout.be  I  www.tilborghshout.be

Voor binnendeuren en maatkasten in bouwpakket 
gelieve vooraf EEN AFSPRAAK te maken.

BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE 
en ontdek ons aanbod aan divers hout en plaatmaterialen, 
laminaat en parket, plafond- en wandbekleding.

BEKIJK ONZE SHOWROOM IN 3D

Wanneer vakmanschap het verschil maakt

Vanaf 03/03/22 t.e.m. 31/03/22
Voorwaarden: zie QUICKSTEP.BE

BOUWPROMO 
-10% 

op Laminaat en Vinyl 

DE BADKAMERSPECIALIST IN UW BUURT

VOORJAARSACTIE
Bij aankoop tussen 1-01-2022 en 31-03-2022

10% KORTING
op sanitair en tegels

Contacteer ons voor een vrijblijvend plaatsbezoek

BEZOEK ONZE TOONZAAL
Miksebaan 5 - 2930 BRASSCHAAT

Van Roy Philippe +32.477.95.11.10.
Van Riel Philippe +32.472.60.60.09

 0800 82 114 (Gratis nr)    0495/ 117 278 (gsm)

BEL ONS VOOR EEN PERSOONLIJKE OFFERTE!

EKEREN | SCHOTEN | BRASSCHAAT | MERKSEM | ESSEN
 KALMTHOUT | SCHILDE | DEURNE | WIJNEGEM

WOMMELGEM | LUCHTBAL | ANTWERPEN | ENZ...

www.brasscar.be | info@brasscar.be
BE 0693 925 429

€ 10 KORTING! 
bij vermelding van 2021

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer
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4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

GSM: 0497 660 674
info@michielse-dakwerken.be
www.michielse-dakwerken.be

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

Gezocht: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN

T +32 3 828 95 74

E info@antwerpseklusdienst.be

W antwerpseklusdienst.be

■ Schilderwerken
■ Elektriciteitswerken
■ Schrijn- & timmerwerken
■ Gyprocwerken en laswerken
■ Vloer- en tegelwerken
■ Parket, laminaat, tapijt en vinyl

Op zoek naar een betrouwbare klusdienst?

De Antwerpse Klusdienst is er voor grote en kleine klussen. 
Zowel binnen als buiten. Wij garanderen steeds een totaalservice 
waar alles door één en dezelfde firma wordt uitgevoerd of gecoördineerd.

Wij komen bij u langs om de uit te voeren werken te bespreken 
en bezorgen u een een gedetailleerde prijsberekening op maat. 
Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

ANTWERPSE

KLUSDIENST

 GRATIS OFFERTE

■ Houten en stenen terrassen
■ Hekwerk, afrasteringen en poorten
■ Onderhoud en aanleg van tuinen
■ Reinigen van daken en gevels
■ Afbraakwerken en afvoer van stort

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

Tel: 0496 33 57 13              Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be           BTW: 0508 496 071

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

-van “La 

 Juwelier 
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Investeerder zoekt:
woningen, appartementen, gronden,

renovatieprojecten,...

Snel verkopen, correcte prijs,
onmiddelijk voorschot,
geen makelaarskosten
& eindeloze bezoeken?

Tel: 0475/84.14.31
Mail: info@nvjt.be

WWW.JANSSENS-RAMEN.BE

Wij zijn open op 12 en 13 maart van 10 uur tot 16 uur.  

Maak nu Uw afspraak via www.bouwroute.be of via 03/645 85 30

*

tot 20 maart
Ramen en deuren 

BELGISCH 
VAKMANSCHAP

Janssens Ramen & Deuren zag het levenslicht in 1946. Inmiddels zijn we 
meer dan 70 jaar later en doet Janssens Ramen & Deuren nog altijd waar het 
goed in is: duurzame kwaliteitsramen en deuren plaatsen op maat. In pvc, 
aluminium, hout of een combinatie pvc/alu. Van opmeting tot volledige bin-
nenafwerking. Kortom: een onschatbare waarde aan vakkennis en knowhow 
die we graag met jou delen!

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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Brasschaat vernieuwt fietsverbinding Ter Borcht i.s.m. Lantis
In het kader van de verwachte hinder van de Oosterweelwerken wil Lantis meer mensen op 
de fi ets krĳ gen in de regio rond Antwerpen. De verbetering van de fi etsverbinding tussen 
Brasschaat en Ekeren via Ter Borcht (tussen Bisschoppenhofl ei en Donksesteenweg) kadert 
binnen dit programma. 
Lantis breekt het bestaand fi etspad op en legt een nieuw, halfverhard fi etspad aan. Er wordt 
een nieuwe veilige fi etsoversteek ingericht en Fluvius zorgt voor de verledding van de open-
bare verlichting. De werken starten in de loop van februari (afhankelĳ k van de weersom-
standigheden) en duren tot begin mei. Om de werken veilig te kunnen uitvoeren sluit men 
de huidige trage verbinding af. Fietsers worden omgeleid via Donkseinde, Gabrieëllalei, 
Binnenhof en Ter Borcht.

Bron: Lantis

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

erkende professionele plaatser van

inricht. elektr. 
garagedeur, rolluik, vlieg-
raam.  0499/216 561

FIETSHERSTELLINGEN 
www.BIKEWORKS.be Kor-
testraat 73 Brasschaat af-
spraak via 0496 770 137 
of  info@bikeworks.be

Uitslijpen van slechte 
voegen van terrassen + 
heropvoegen, vastma-
ken van losliggende te-
gels, vervangen kapotte 
putdeksels, plaatsen v. 
boordstenen, enz. Gratis 
off. 0491/883 597

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud pa-
piergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-
ken, enz. Di-vr. 11-17.30 
u., za 11-16 u. Paarden-
markt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betaling. 
www.goldcompany.be

03/663 33 73. 
Durentĳ dlei 15 MtH
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

De gekke dagen bij Mater Dei Driehoek
In Mater Dei Driehoek gaan we die storm en de corona 
te lĳf. We maken er elke dag een knotsgekke dag van. 
Maandag: gekke harendag. Dinsdag: gekke schoenendag. 
Woensdag: gekke goedendag. Donderdag: gekke attribu-
tendag. Vrĳdag: Carnaval

Meer foto’s: www.brasschaatsefilm.com

Garvo
Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

T: +32 (0)3 663 49 85
M: +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Bezoek onze toonzaal:

Di, do, vr: 10:00 - 12:00
  13:00 - 15:00
Wo: Op afspraak
Za:  10:00 - 14:00
Zo - ma: Gesloten

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

Zie onze beschikbare woningen op: 
www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: Leiebos 31 – appartement 1ste verdiep 
: inkom met ingemaakte kasten, woonkamer, keuken, 
kleine en grote slaapkamer, aparte WC, badkamer, 
berging – terras over heel de lengte - onderaardse 
autostaanplaats en kelder.
SCHOTEN:  Ridder Walter Van Havrelaan 390 - te 
renoveren bel-etage woning : GLVL : gang, trap, ga-

-
plaats, terras, tuin - 1ste V : Living, keuken, overdekt 
terras met trap naar de tuin, WC - 2de V : grote slpk, 
kleine slpk, badkamer - 3de V : 2 slaapkamers



Brasschaatse Film,     Nr. 9,    2-03-2022  18

OPHALING HUISVUIL MAART

MAANDAG 28 FEBRUARI
DINSDAG 1 MAART
WOENSDAG 2 MAART
DONDERDAG 3 MAART
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

MAANDAG 7 MAART
DINSDAG 8 MAART
WOENSDAG 9 MAART
DONDERDAG 10 MAART
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

WACHTDIENSTEN

Kijk op www.geowacht.be  
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - € 1.5/min.)

www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 
Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar 
via onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet 
noodzakelijk. Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen 
naast de dienst spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. 
Is men te ziek om zich naar de wachtpost te verplaatsen, 
bel dan nummer 03/ 650.52.53. De arts bekijkt dan of een 
huisbezoek noodzakelijk is en komt in dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging 
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):

0476/467 337

vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)

H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen 
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering

Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, 

Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40

Coda Dagcentrum: 03/432.78.42 Coda Rouwzorg: 03/432.78.43

Dierenarts van dienst 
www.brasschaat.be/wachtdiensten-dierenarts - 03/233.56.51

SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 
met huisdieren, ophalen overleden dieren  

Juliette Van Sanden, 25 januari 2022, Brasschaat

Mariëtte Foncke, 91 jaar, weduwe van François Peeters, Brasschaat

BURGERLIJKE 
STAND

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

Bĳ les wiskunde, fys., alle
wetensch., all niv., jaren 
erv., @huis. 0474/976 466.

Calpe te huur-prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedĳ k, 
gr. terr. zeezicht, zonkant 
Tv Vl., wifi, v./eig. foto’s 
alle comfort. 03/326 13 87

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

Ik zoek werk: poetsen 
babysit, inpakken, strij-
ken. 0465/757 696

Water is een essentieel element in de tuin. Heeft je tuin te lĳ den onder de droogte? Op 
deze avond krĳ g je tips om duurzaam om te gaan met water in jouw tuin, want je hebt 
het waterbeheer voor een stuk zelf in handen. Zĳ n de planten in je tuin aangepast aan 
de bodem waarin ze moeten gedĳ en? Gebruik je mulch en compost om water vast te 
houden? Welke verharding kies je best? Hoe vang je regenwater op? Hoe kan je water 
laten infi ltreren in de bodem? De Vlaco-lesgever geeft je heel wat kringloop-tips om je 
tuin weerbaar te maken in alle seizoenen. Iedereen welkom. Wanneer: dinsdag 8 maart 
2022 – 20 u. Locatie: Hemelhoeve zaal ‘Born’, Azalealaan 5 – 2930 Brasschaat
Inkom: gratis

D I N S D A G  8  M A A R T  -  V E LT  B R A S S C H A A T

WATER IN DE TUIN DOOR IMAR CLOUS VAN VLACO
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Brasschaatse ondernemersraad geïnstalleerd
Het gemeentebestuur wil lokale ondernemers een stem geven en heeft daarom in februari 
2022 de ondernemersraad opgericht. Een raad bestaande uit experten uit verschillende 
sectoren die de gemeente kunnen adviseren vanuit hun expertiserol. Op die manier willen 
we het ondernemersklimaat in Brasschaat verbeteren.
De ondernemersraad bestaat uit een afgevaardigde van de dienst ondernemen en toe-
risme, de schepen van Lokaal Ondernemen, afgevaardigden van de Brasschaatse win-
keliersverenigingen en een boeiende mix van lokale ondernemers en experten (in totaal 
maximaal 20 leden).
Wat is de taak van de ondernemersraad?

 impact op de ondernemers. De adviesraad denkt mee na over doelstellingen en acties
 die tegemoet komen aan de noden en behoeften van de ondernemers.

 van de lokale ondernemer.

 doen aan het college om het ondernemersklimaat in Brasschaat te versterken en te ver-
 beteren.

ingeroepen.
Huidige leden

kmo@brasschaat.be

T. 0494 429 439
info@riolering-service.be
www.riolering-service.be

D&D Interieurs
Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren 

Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat
GSM: 0475/608 674 - Tel. 03/297 11 83
Facebook & Instagram: D&D Interieurs

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

AANNEMER KOOPT

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen

Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in 

eigen beheer

 
 

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND
GEZOCHT

mee en geniet om alle Femma vriendinnen weer te ont-

D A V I D S F O N D S  B R A S S C H A A T

8 MAART WERELDVROUWEN DAG
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OPENDEURDAGEN 
DO 10 T/M ZO 13 MAART

TOT € 2.500 
KORTING

(excl. BTW)

OPEN VAN 9U-17U

Industriepark Brechtsebaan 10 - 2900 Schoten

03 283 83 30 - www.verandawereld.be

POOLHOUSE - LAMELLENDAKEN - CARPORTS - TERRASOVERKAPPINGEN

Wil je een extra leefruimte creëren in je tuin?
WIJ BEGELEIDEN JE IN HET ONTWERPEN VAN EEN UNIEK PERSOONLIJK PROJECT.

14 JAAR ERVARING  -  EIGEN PLAATSINGSDIENST

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43
www.frigo-techniek.be
Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels

waar u jarenlang plezier van heeft

Gascondensatieketels: Verkoop - Service - Onderhoud - Warmtepompen ter vervangen van mazout of gasketels - Airconditioning

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u

za. 10u tot 17u
www.denys-co.be

Verzamelaar  koopt 
oude munten en bank-
biljetten. 0475/342 118

Te koop gevraagd: schil-
derĳ en, strips, LP’s, oude 
postkaarten, spul len 
van zolder, curiosa, enz. 
03/663 65 70

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ  u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER

ALGEMENE
SCHILDERWERKEN

Behangwerken
Specialiteit: hoogglanslak.

Gratis prĳ sopgave.
Tel. 03/663 32 92


